
 Motorbådsklubben Guldborgsund 26. marts 2018 

1 

  

Referat nr. 1 – 2018 
Fra bestyrelsesmøde i Motorbådsklubben Guldborgsund d. 20-03-2018 
 
Fremmødte:  Bestyrelse  Int. 
  John Kildsgaard JK 
  Bent Jensen  BL Afbud. 
  John Ole Hansen JO 
  Kim Dybsø  KD 
  Karsten Staun KS 
  Lasse Christensen LC 
  Jens Erik Nikolaisen  JE 
   
 
Referent: JK 
 
Godkendelse af sidste referat: Godkendt 
 
Dagsorden: 
 

1. Siden sidst. 
Ikke det store er sket, idet alt fokus er på det nye klubhus, som omtales særskilt senere. 
 

2. Evt. Opfølgning på referat. 
Intet at bemærke. 

 
3. Diverse orientering og status. 

a. Formand.  
Var glad for den rolige generalforsamling, hvor der ikke var den store debat. 
Glædeligt at så mange var mødt frem. Godt at vi kunne låne Vikingens klubhus.  

b. AMBA. Der har ikke været afholdt møder udover repræsentantskabsmødet. Her blev 
regnskabet for AMBA’et godkendt. Der vil snarest blive slået nye pæle til broen vest for 
Vikingens klubhus, da de nuværende er rådnet væk. 
Redningsstiger til MG’s del af havnen skal indkøbes og monteres af os selv. Regning til 
AMBA. 

c. Broerne. 
Lasse bestiller blanker til udskiftning af dem der er rådnet væk.  Ca. 12 stk.  
Vi besluttede at købe alm. trykimprægneret, da de skønnes at have samme levetid som 
den nuværende bro. 
Vi blev enige om igen at tage kontakt til Henning Kofoed for at ordne broerne inden 
sæsonstart. Vi talte om at behandle med algemiddel som kunne trække en periode inden 
afvaskning. JK tager kontakt til Henning. 

d. Status medlemmer. 
Medlemslisten er opdateret pr. Marts 2018. Vi har desværre måttet slette 7 medlemmer, 
og har ikke fået nye. Vi er nu 60 medlemmer, hvoraf 38 har bådplads. (1 i Slotsbryggen) 
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4. Sager til behandling. 

 
a. Konstituering. 

Bestyrelsen besluttede konstituering. Bilag vedlagt. 
 

b. Harba.  
JO undersøger om vi kan slippe ud af den del som sørger for opkrævning af kontingent og 
pæleleje. Vi er godt tilfredse med gæsteopkrævningen som fungerer fint. Der er dog flere 
udfordringer med de øvrige opkrævninger, som vi godt mener at kunne håndtere selv som hidtil. 
JO sørger for udsendelse af opkrævning af vinterpladser. 
 

c. Status nyt klubhus. 
Byggeriet er nu endeligt kommet i gang. Der er diverse udfordringer med tidsplanen, men vi 
prøver at fastholde leveringsdatoen på den 19. Juni. 
Det er blevet besluttet at Lasse er den daglige kontakt, og ham der deltager i diverse byggemøder 
mm.  
Bestyrelsen tog overodnet stilling til farvevalg af det nye hus. Det blev besluttet at ydermurene 
skulle være grå, og at vinduerne skulle være i en tilsvarende, men mørkere tone.  
Indvendige vægge skal holdes i hvidt. 
I forbindelse med køkkenet er det blevet besluttet at vende køkkenøen, således at det er de små 
skabe som vender ind imod køkkenet, og de store ud mod rummet. Det er også besluttet at der 
skal etableres stikkontakter til diverse hvidevarer i bordpladen. 
Bestyrelsen accepterede at der kan blive indkaldt til små hurtige møder med dags varsel, når og 
hvis der opstår situationer hvor vi skal tage stilling til farver eller lignende. 

 
d. Aktivitetsliste. 

Oplæg blev tilpasset og godkendt. (Vedlagt) 
Bestyrelsen efterlyser forslag til destination for vores klubtur i Juni. Hvor kunne i tænke Jer at vi 
sejler hen hvis vejret tillader det? Send forslag snarest til JK snarest. 
 

e. Forslag fra generalforsamlingen. 
Borde og bænke afventer at vi får en afklaring på vores økonomi efter klubhus byggeriet. 
Bestilles evt. først i 2019. 
Lys og strøm på broerne. Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af BJ, KD JE 
og Claus Walther Hinsch. Bent sørger for indkaldelse arbejdsgruppen til møde senest en uge før 
den 14. April, således at der kan være købt materialer, samt lavet arbejdsplan til dagen. 
 

f. Arbejdslørdag. 
Blev fastlagt til den 14. April, og følgende opgaver skal laves. (Der kommer nok flere) 
Rengøring broer. 
El-arbejder broerne. 
Blomsterkrukker. 
Vandslanger til broerne tilsluttes. 
Flagsnore skiftes på alle flagstænger. 
Der startes med morgenkaffe med lidt brød til. Hvis der er behov, købes noget pizza til frokost til 
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de fremmødte. 
 

g. Standerhejsning. 
Som altid den første lørdag i Maj. I år bliver det med medbragt madkurv, da vi desværre ikke er i 
stand til at tilberede noget i de nuværende lokaler. 
Klubbens stander sættes alene på flagstangen på Nordbroen, da den store flagstang er 
midlertidigt nedtaget i forbindelse med klubhus byggeriet. 
JK tager som altid kontakt til Anders Madsen for at få ham til at hejse flaget. Ved forfald bliver 
det i stedet Henning Kofoed som spørges. 

 
5. Evt. 

Intet at bemærke. 
 


